
Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi sa člankom 27. 
stavak 2. i člankom 36. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09., 153/09., 14/14., 
21/16. i 41/16.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 20. sjednici 24. svibnja 2016. 
godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni i dopunama Odluke o potporama 
za unaprjeđenje lovstva na području 

Osječko-baranjske županije 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 2/14. i 2/16.) u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

"Korisnici mjere iz članka 4. točke 7. su lovačka društva koja su članovi Lovačkog saveza 
Osječko-baranjske županije, a u čijim lovnogospodarskim osnovama je utvrđen smanjeni broj zečeva i 
fazanske divljači." 
 

Članak 2. 
 

U članku 4. na kraju točke 6. umjesto točke stavlja se zarez, a iza točke 6. dodaje se nova 
točka 7. koja glasi: 
"7. Unošenje divljači u zajednička lovišta." 
 
 

Članak 3. 
 

Iza članka 22. dodaje se podnaslov i članci 22a. i 22b. koji glase: 
 
"7. Unošenje divljači u zajednička lovišta 
 

Članak 22a. 
 

U mjeri unošenja divljači u zajedničko lovište pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se 
opravdani troškovi vezani za kupnju kavezno uzgojenih zečeva divljih starosti 7-8 mjeseci, kao i 
fazanske divljači iz umjetnog uzgoja. 
 

Intenzitet potpore iznosi do 50% opravdanih troškova ulaganja, a najviše 200.000,00 kuna. 
 

Članak 22b. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu: 
1. obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, 
2. dokaz o izvršenim plaćanjima opravdanih troškova za kupnju kavezno uzgojenih zečeva 

divljih starosti 7-8 mjeseci, kao i fazanske divljači iz umjetnog uzgoja za dodjelu potpore, 
3. IBAN Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije, 
4. popis zajedničkih lovišta u koja je unesena divljač s brojem pojedine vrste divljači, 
5. izjava lovačkog društva o broju unesene divljači u zajedničko lovište, 
6. svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla divljači, 
7. izjava da navedeno nije financirano iz drugih javnih sredstava." 



Članak 4. 
 

U članku 23. mijenja se stavak 1. tako da glasi: 
"Postupak dodjele potpora za mjere iz članka 4. Odluke provodi se temeljem javnog poziva 

koji se objavljuje za svaku mjeru na internetskim stranicama Županije, osim za mjeru 7. za koju će se 
potpore dodjeljivati temeljem zahtjeva Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije, a prema 
potrebama lovačkih društava iz članka 3. stavak 3. ove Odluke koja sudjeluju u provedbi ove mjere." 
 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
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